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SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ
www.slovakhandball.sk

SPRÁVY ZVÄZU
Č.

4

Dovoľujeme si poďakovať sa všetkým klubom, funkcionárom, hráčkam,
trénerom, rozhodcom, delegátom, novinárom, sponzorom a reklamným partnerom za
spoluprácu v uplynulom kalendárnom roku a želáme vám veľa osobných i športových
úspechov v Novom roku 2015.

November
2014/2015
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I. VÝKONNÝ VÝBOR SZH:
schválil:

- úpravu
súťažného poriadku SZH, článok 21, bod 4 – doplnenie
o novú druhú vetu:
Článok 21
Usporiadateľská služba
4. Za činnosť usporiadateľskej služby zodpovedá v plnom rozsahu
domáci oddiel – klub a hlavný usporiadateľ. Ak bude stretnutie
v zmysle Zákona 1/2014 „Zákon o organizovaní verejných športových
podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ zrušené alebo
zakázané, ŠTK SZH bude musieť stretnutie kontumovať a odstúpiť
prípad na DK SZH.

II. SEKRETARIÁT SZH:
a)informuje:

- od 1.11.2014 sa menia sumy stravného na základe Opatrenia
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
č. 296/2014 z 24.10.2014 o sumách stravného.
V súlade s § 1 Opatrenia o sumách stravného sú pre jednotlivé časové
pásma trvania tuzemskej pracovnej cesty poskytované nasledovné sumy:
Sumy stravného od 1.11.2014 pre časové pásma sa ustanovujú takto:
5 – 12 hodín
4,20 EUR
12 – 18 hodín
6,30 EUR
nad 18 hodín
9,80 EUR

III. ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA SZH:
a) udeľuje PP:

á 40,- EUR
10,- EUR

Sporta Hlohovec, nezabezpečená zdravotná služba,
5A-69, 6A-69
UDHK Nitra,nedodržanie obsadenia rozhodcovského stolíka
(stretnutie bez hlásateľa), 2A-60

IV. KOMISIA ROZHODCOV SZH:
a) žiada:

- opätovne a dôrazne nasledovné kluby o zasielanie hodnotení
rozhodcov po stretnutí. Súčasne oznamuje, že od jarnej časti súťaží
budú oddiely, ktoré nepošlú hodnotenie rozhodcov odstupované na
disciplinárne konanie.
1.L
1.L
2.L
2.L
1.L
1.L

b) informuje:

muži Aženy ženy spojená
STDY MLDY -

ŠKP Bratislava B, Malacky, Vajnory
Bern. Košice, Trenčín, Zlatná, Nitra
Detva, Šurany, Talent D.S,
súťaž STDI a MDLDI - Šaľa, Malacky
Bern. Košice, Partizánske, Nitra, ŠKP Bratislava
Bern. Košice, Trenčín, Bardejov, Nitra, ŠKP Bratislava

- KR a D SZH pripravuje seminár delegátov dňa 31.1.2015 v ŠH v Šali
o 11,30 hod. Bližšie informácie a program dostanú delegáti pred
konaním seminára. KR a D SZH oznamuje všetkým rozhodcom a delegátom,
že nominačný seminár rozhodcov a delegátov SZH sa uskutoční v dňoch
26.-28.6.2015.Termín
26.6.2015
je
určený
pre
medzinárodných
rozhodcov a delegátov,27.-28.6.2015 pre všetkých ostatných rozhodcov
a delegátov SZH.
Program seminára a miesto konania oznámi KR SZH všetkým zúčastneným
rozhodcom a delegátom pred termínom seminára.

V. MATRIČNÁ KOMISIA SZH:
Všetky prestupy a hosťovania sú uverejnené na www.slovakhandball.sk v zložke matričná komisia.
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VI. DISCIPLINÁRNA KOMISIA SZH:
R-9

T. Končár, Bardejov, diskvalifikácia so správou, 1C -12
DP SZH časť B II. 3 hrubé nešportové správanie
PP 15,- EUR + ZSČ na dva zápasy nepodmienečne

R-10

R. Baláž, Malacky, diskvalifikácia so správou, 1A -30
DP SZH časť B II. 3 hrubé nešportové správanie
PP 15,- EUR + ZSČ na tri zápasy nepodmienečne
V. Nižňanský, Malacky, diskvalifikácia so správou , 1A -30
DP SZH časť B II. 3 hrubé nešportové správanie
PP 15,- EUR + ZSČ na tri zápasy nepodmienečne

R-11

J. Tomášek, ŠKP Bratislava, diskvalifikácia so správou, 5A -55
DP SZH časť B, II. nešpor tové správanie
ZSČ na dva zápasy nepodmienečne 5A -59, 5A-68

R-12

D. Baďura, ZVD Pezinok, diskvalifikácia so správou, 1A -33
DP SZH časť B, III. 2 opakované hrubé nešportové správanie
PP 30,- EUR + ZVF na tri zápasy nepodmienečne

R-13

M. Máder, Stupava, diskvalifikácia so správou, 1A-40
DP SZH časť B, III. 2 opakované a hrubé nešportové správanie
PP 30,- EUR + ZVF na tri zápasy nepodmienečne(1A-41, 1B-5, 1B-14)

R-14

E. Mokryš, Nové Zámky, diskvalifikácia so správou, XB -28
DP SZH časť B, II. 2 nešpor tové správanie
PP 30,- EUR + ZSČ na jeden zápas nepodmienečne XB-39

R-15

M. Lipták, Hlohovec, diskvalifikácia so správou, XB-26
DP SZH časť B, III. 2. opakované a hrubé nešportové správanie
PP 60,- EUR + ZVF na dva zápasy nepodmienečne, XB-31, SPM-15

R-16

V. Novický , Košice, diskvalifikácia so správou, 6A -89
DP SZH časť B, II. 2. nešportové správanie
ZSČ na jeden zápas nepodmienečne 6A-76

R-17

L. Ivanová, ŠKP Topoľčany, diskvalifikácia so správou, 2A -66
DP SZH časť B , II . 4 c/ urážka rozho dcu,
PP 25,- EUR + ZSČ tri stretnutia nepodmienečne.

VII. TRENÉRSKO METODICKÁ KOMISIA SZH:
a) informuje: - prerušené školenie trénerov na licenciu „B“ v pokračuje v termínoch
od 9.1.- 11.1.2015 a 16.1.– 18.1.2015
b) žiada:

- kluby o zaslanie údajov prípadných záujemcov o získanie trenérských licencií B,
C, D, na e-mailovú adresu katusakova@slovakhandball.sk, aby TMK SZH mohla
naplánovať školenia trénerov. Pre otvorenie jednotlivých kurzov je potrebn á účast
minimálne 15 frekventantov.
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VIII. KOMISIA MLÁDEŽE SZH:
uverejňuje:

- požiadavky na organizátora Otvorených Majstrovstiev Slovenska
v kategóriách mladších žiačok a mladších žiakov,
termín: 5. - 7. jún 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Minimálne 4 hracie plochy v ŠH s rozmermi 20 x 40 metrov.
Ubytovanie a strava (triedy, internát, hotel) pre cca 500 účastníkov.
Ubytovacie zariadenia pre rodičov sprevádzajúcich žiacke družstvo.
Referencie o organizovaní viacdenného športového podujatia pri počte
účastníkov nad 500 osôb.
Logistika medzi halami, ubytovaním a stravovaním.
Mediálne a marketingové zabezpečenie podujatia.
Dopravná infraštruktúra miesta podujatia – vzdialenosť (vlaková
stanica, autobusová stanica, príp. letisko).
Možnosti doplnkového pr ogramu.
Vyškolený adekvátny počet hlavných usporiadateľov, bezpečnostných
manažérov podľa počtu hál, v zmysle zákona o organizovaní športových
podujatí, technický personál.
Stručný návrh organizačného zabezpečenia a programu podujatia.
Zabezpečenie zdravot nej služby.

Termín zaslania žiadosti na organizátora 11.01.2015

Dôležité upozornenie:
Najbližšie Správy SZH budú vydané v januári 2015. Zároveň upozorňujeme, že informácie uvedené
v Správach zväzu sú oficiálnymi informáciami SR a VV SZH a všetci zainteresovaní sú povinní
ich rešpektovať.

